
 

 

 
 

VACATURE 
Landschap Erfgoed Utrecht 

 
 
Landschap Erfgoed Utrecht is een ondernemende non-profit instelling die zich op vele manieren inzet voor het 
culturele erfgoed en het landschap in de provincie Utrecht. Dat doen we door verhalen te vertellen, 
wandelpaden uit te zetten, vrijwilligers te ondersteunen, musea en boeren te helpen, nieuwe 
participatievormen te bedenken, onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en nog veel meer. 
 
We doen dit werk niet alleen, maar in samenspel met anderen: bestuurders, bewonersgroepen, agrarische 
natuurcollectieven, waterschappen, scholen, universiteiten en vrijwilligers, heel veel vrijwilligers (ca. 10.000). 
We doen dit in het besef dat mensen zich vrijer en gelukkiger voelen als ze zich verbonden weten met het 
erfgoed en landschap in hun (nabije) omgeving.  
 
Ter versterking van het FA-team van Landschap Erfgoed Utrecht zijn we op korte termijn op zoek naar een 
ervaren, ambitieuze projectcontroller met hart voor landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. 
 

Ervaren (project) controller 
Per direct / 24 uur per week 

  
Over Landschap Erfgoed Utrecht 
Landschap Erfgoed Utrecht is actief op vele gebieden. Bij al onze activiteiten geldt dat vrijwilligers de kern 
vormen van praktisch alles wat we doen. Ze zijn op vele plekken, in vele gedaanten te vinden. Hun inzet voor 
het landschap en het erfgoed is van onschatbare waarde. Landschap Erfgoed Utrecht heeft 27 vaste 
medewerkers en een groot netwerk aan externe specialisten. 
 
Functieomschrijving 
Je komt te werken op de afdeling Financiële Administratie en je rapporteert aan de directeur. Je werkt nauw 
samen met je twee collega’s op de afdeling én met de projectleiders en programmamanagers van de 
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de maandelijkse financiële- en 
projectrapportagecyclus en draagt daarbij zorg voor de urenverantwoording, de bewaking van de 
projectbudgetten, het consolideren en rapporteren van de prognoses en de verslaglegging aan de RvT. Je 
bent constant bezig met het verbeteren van de management rapportage en coacht de projectleiders en 
programmamanagers op hun bijdrage aan en omgang met deze rapportage. Daarnaast houd je je ook bezig 
met andere werkzaamheden die op de afdeling en bij andere collega’s spelen op financieel gebied. 
 
Functie-eisen 
Je hebt een afgeronde financiële opleiding op HBO-niveau en je hebt aantoonbare ervaring als 
(project)controller. Je beschikt over gedegen boekhoudkundige kennis. Je bent analytisch sterk, advies- en 
besluitvaardig en je bent flexibel, creatief en stressbestendig. Je bent een zelfstarter die graag de handen uit 
de mouwen steekt. Je hebt overtuigingskracht en bent communicatief sterk. Daarnaast heb je aantoonbare  
interesse in maatschappelijke onderwerpen als landschapsbeheer en behoud van cultureel erfgoed.  
 
Wij bieden 
Een dynamische omgeving met prettige collega’s, goede begeleiding en een omgeving waarin je kunt groeien 
en waar ruimte is voor eigen initiatief. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling van 24 uur per 
week voor de periode van 1 jaar (incl. wettelijke proeftijd van 1 maand), met een mogelijkheid tot verlenging. 
 
We bieden een bruto aanvangssalaris volgens schaal 7 Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de 
Landschappen, schaal 7.5 (€ 3.941,08 bruto per maand o.b.v. 37-urige werkweek). 
 
Voel je de energie en sta je te trappelen? 
Stuur dan je cv en motivatie vóór maandag 1 maart 2021 naar vacature@landschaperfgoedutrecht.nl t.a.v. Ivo 
Brautigam, onder vermelding van ‘sollicitatie (project)controller’. De eerste gesprekken vinden plaats in de 
week van 15 maart 2021. 
 
Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Ivo Brautigam op 030 - 2219731. Of via 
email: vacature@landschaperfgoedutrecht.nl. 


